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A játékosok láncfogással ütemesen járnak, az ének végén leguggolnak. Vagy: A
„cica” egyedül áll, a többiek párban, egymás kezét kapocsba fogva forognak, a „kapj
szoknyát”-ra leguggolnak. Akinek a cica elkapja a szoknyáját, az a cica.

Vagy: ének alatt kör. Benne nenõ, bátyó, egy-egy barmocskával. Ének után, esetleg
alatt is megnyílik a kör: „kihajtják a barmocskákat”. Utána másokat választanak. (P. Cs.)

66.*

67.*

Két gyermek kaput tart. A többiek a dal éneklése közben kézfogással haladnak át
a kapu alatt. A kicsiknek nem kell kezet fogni, tetszés szerint haladhatnak át a kapun.



34

A gyermekek szûk körben állnak, kezüket hátrateszik. Egy gyermek kendõvel (ez
a „tüzes lapát”) a körön kívül jár. A dal végén valakinek a kezébe adja, most ez a gyer-
mek jár körül. Vagy: akinek a kezébe adják a kendõt, az kergeti a kendõvivõt, amíg
az be nem áll a helyébe.

68.*

69.*

A gyermekek keresztbe fogott kézzel szökdelnek, a végén visszafordulnak.

70.*
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72.

71.*

A dalt körbejárva éneklik: egy gyermek a körben áll, õ a gazda. A gazdalegény
elmegy a városba (az ajtóig). A dal végén a gazda kérdezi: – Nincs itt az én gazdale-
gényem? – Nincs – felelik. Újra elölrõl kezdik az éneket. Kérdésre felelik: – Itt van.

Gazda Legény
– Hol voltál? – Városban.
– Mit vettél? – Fazekat.
– Hol vannak? – Összetörtem.

Erre a gazda kergetni kezdi/megfenyegeti a legényt.
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74.

73.*

A gyermekek körbejárnak, a karjukkal repülést utánoznak. A Sós kútba ... halla-
tán leguggolnak, két karjukat elõrenyújtva lassan felemelkednek, mintha kivennék a
katicabogarat a kútból. A Kerék alá... hallatán egy helyben lassan megfordulnak. Az
Ihol jönnek...-re a kör közepe felé haladnak 4 lépést és vissza 4 dobbantó lépést. Az
utolsó szótagra egyet tapsolnak is.
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Sardó: farsangvasárnap reggeli köszöntõ, amelyért tojást kaptak a köszöntõ fiúk.

75.
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A gyermekek kört alakítanak arccal a kör közepe felé, és jobbra haladnak oldala-
zó lépésekkel az ének végéig. Az utolsó szótagra hirtelen leguggolnak. Újraénekléskor
visszafelé lépegetnek. Két, egymáson belüli körben is játszható, ellentétes mozgással.

76.*

77.*

Kifordulós játék. Van egy játékvezetõ, õ mondja meg, hogy ki fordul ki. A dínom-
dánom, kedves lányom helyett négy gyermek nevét is beénekelheti.
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Az almaárus elõtt, szemben vele guggol egy gyermek, õ az alma. A dal végén egy
gyermeket a körbõl az almaárus odaint, akit odaint, az alma mögé áll.

Vevõ: – Hogy az alma? – Almaárus: – Egy garas.
Vevõ: – Ki veszi meg? – Alma: megmondja a vevõ nevét, akit a hangjáról ismert fel.

78.*

79.*

Akinek a nevét mondják, az kifordul a körbõl. Vagy: a gyermekek összefogódz-
nak, körbejárnak és énekelnek. A dal végén három gyermek kifordul. Vagy: az utolsó
két ütemre mindenki tapsol, és megfordul maga körül.
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Kisbabának énekelték mozdulatutánzás közben. (F. K.) A gyermekek egymással
szembefordulnak, és a töröm a mákot végén egymás nevét éneklik. (P. Cs.)

80.*

81.*
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Kézfogással körbejárnak, az „anya” a körön belül, a kérõ a körön kívül, ellentétes
irányban halad. Az Eredj édes lányom-ra az anya a körbõl kipenderít egyet, aki a kérõ
mögé áll, úgy haladnak tovább. Többet is kipenderíthet.

82.*

83.*

Egy gyermek a kör közepébe megy, és fél térdre ereszkedik. A körben levõ a Jer
ide párom hallatán egyet választ a körben állókból, és vele táncol. Esetleg más énekre.
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A gyermekek körbeállnak, vagy kézfogással körbejárnak. Egy gyermek kendõvel
a kezében a körön belül sétál. A Tüzet viszek-nél a gyermekek megállnak, a körön
belüli leejti valaki elõtt a kendõt, az felveszi, egyet fordulnak, majd helyet cserélnek.

84.*

85.*

A sorban álló gyermekek elõtt, velük szemben négy liba áll és „szálldos”. A kér-
dés elhangzása után sorban válaszolnak énekben.




